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Edição de dezembro do Café com Cidadania 
conversa sobre solidariedade e comemora o Natal

A última edição do ano de 2015 do “Café com 
Cidadania” aconteceu no dia 12 de dezembro, 
no Pavilhão Café Atlântico, na comunidade do 

Poço da Draga. O evento contou com palestra da con-
sultora na área social, Fernanda Rodrigues, e celebra-
ção natalina, que foi embalada pelas músicas de Natal 
interpretadas pelo coral da Sefaz, composto por fa-
zendários. Foi realizada, também, encenação da histó-
ria do nascimento de Jesus e a visita do Papai do Noel.

O Café com Cidadania faz parte das ações do Projeto 
de Inclusão Social da Fundação Sintaf, o ProSocial, re-
alizado pela parceria entre a Fundação Sintaf, o Sintaf 
e a Secretaria da Fazenda (Sefaz). A iniciativa também 
tem o apoio da Associação dos Aposentados Fazendá-
rios (AAFEC), Cafaz, Projeto Atitude Atletas, Ong Ve-
laumar e, nesta edição, Restaurante L’escale e Felicitá 
Buffet. 

Marcaram presença no evento, fazendários, morado-
res da comunidade do Poço da Draga e crianças e ado-
lescentes que fazem parte do Projeto Atitude Atletas. 
Estiveram presentes na ocasião, ainda, os conselheiros 
da Fundação Sintaf, Valéria Brasil, Susie Marino, Pedro 
Paulo e Victor Hugo Morais; os Diretores da Fundação 
Sintaf, Germana Belchior e Saulo Braga; a Diretora do 
Sintaf, Yolita Sá; a fazendária integrante do ProSocial, 
Joelina Barros e as integrantes do ProSocial, Dayse de 
Oliveira e Silvana Alcântara. 

O instrutor do Projeto Atitude Atletas, Márcio Gonçal-
ves, em sua fala no momento inicial do evento, frisou 
a relevância das palestras do “Café com Cidadania” na 
vida dos meninos e meninas do projeto.  “Esse trabalho 
de vocês vem somar com o que a gente já faz, uma vez 
que eles vêm pra escutar um pouco sobre diretos, de-
veres e esporte também. É uma forma da gente ir tra-
balhando a cidadania nessa garotada”, afirma Márcio. 

Cooperação e Solidariedade
A palestra da sétima edição do Café com Cidadania 
teve como tema “Cooperação e solidariedade para o 
desenvolvimento comunitário”. A palestrante convi-
dada foi a consultora na área social, Fernanda Rodri-

gues, que já realiza trabalhos de pesquisa há mais de 
dez anos envolvendo os conceitos de cooperação e 
solidariedade em outra comunidade de Fortaleza, o 
Conjunto Palmeiras. 

De acordo com Fernanda, os conceitos tratados em 
suas pesquisas e na palestra do último sábado são vi-
venciados diariamente pelas pessoas em seus bairros 
e comunidades. Ela explica que, ao trabalhar a coo-
peração e a solidariedade de forma conjunta e com 
o empenho de todos que fazem parte de um grupo, 
é gerada a perspectiva de cidadania. “Sempre coloca-
mos a responsabilidade de tudo no outro ou no go-
verno. Esquecemos que precisamos fazer também a 
nossa parte”, acrescenta ela.

A consultora, em sua fala, citou o Conjunto Palmeiras 
como exemplo das possibilidades de desenvolvimen-
to de uma comunidade que trabalha a cooperação e 
solidariedade de forma concreta. Em 2002, foi criado 
no Conjunto Palmeiras o Banco Palmas, referência in-
ternacional de economia solidária. 

Segundo ela, qualquer comunidade possui sua pró-
pria dinâmica de cooperação e solidariedade, entre-
tanto é imprescindível que haja a existência de tra-
balhos emancipatórios que exijam a participação dos 
moradores em prol do desenvolvimento comunitário. 
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A consultora na área social, Fernanda Rodrigues, foi a pales-
trante convidada na sétima edição do Café com Cidadania
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“Para crescer é necessário que os grupos sociais e as-
sociações de uma comunidade estejam unidos”, fina-
liza Fernanda.      

Celebração
Após a palestra, foi realizada celebração natalina entre 
os participantes do ProSocial, fazendários e a comuni-
dade do Poço da Draga. Inicialmente, o coral da Sefaz 
fez bela apresentação de canções natalinas que emo-
cionou o público presente.

Em seguida, ocorreu a encenação do nascimento de 
Jesus, que contou com a participação de voluntárias 

[Institucional]

[Ensino]

do ProSocial, da Diretora da Fundação Sintaf, Germa-
na Belchior, como Maria, e do conselheiro da Funda-
ção, Pedro Paulo, como José. 

Houve, ainda, a visita do Papai Noel, interpretado pelo 
Diretor da Fundação, Saulo Braga, que presentou as 
crianças com doces. Ao final, um delicioso lanche foi 
servido. 

A próxima edição do Café com Cidadania será realiza-
da em janeiro. O ciclo de palestras é realizado mensal-
mente e é direcionado aos moradores de comunida-
des que residem próximo a unidades da Sefaz. 

Aulas do Mestrado Profissional em 
Economia do Setor Público são iniciadas

O Mestrado Profissional em Economia do Setor 
Público, promovido pelo convênio entre a Fun-
dação Sintaf, o Sindicato dos Fazendários (Sin-

taf) e o Programa de Pós-Graduação em Economia da 
UFC (CAEN/UFC), iniciou suas atividades no último dia 
5 de janeiro. Em data anterior, no dia 14 de dezembro, 
foi realizada aula inaugural no auditório da Faculdade 
de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 
(FEAC) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Na ocasião, o Diretor Geral do Instituto de Pesquisa e 
Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Flávio Ataliba, 
que também é professor do Caen, ministrou palestra 
com o tema “O Desenvolvimento Econômico Recente 
do Estado do Ceará e seus Desafios”.

O curso atende à demanda de um grupo de servido-
res, que buscava qualificação em cursos de pós-gradu-
ação stritu sensu (mestrado e doutorado). De acordo 
com o Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação 
Sintaf, Saulo Braga, a ideia é que o conhecimento ad-
quirido pelos fazendários possa ser aplicado no exercí-
cio de suas funções dentro da Secretaria da Fazenda, 
gerando uma troca de conhecimentos práticos vividos 
na área pública. 

A turma de novos mestrandos é composta por 31 
alunos, sendo 17 fazendários e 14 servidores da Con-
troladoria Geral do Estado (CGE). O processo seleti-
vo ocorreu no dia 30 de novembro do ano passado 
e consistiu na realização de prova escrita e análise de 
currículo. 

Com duração de, no máximo, dois anos, o curso, que 
possui viés profissionalizante, tem como proposta for-
necer aos alunos conhecimento prático e analítico que 

permita o estudo e a solução dos mais diversos proble-
mas econômicos e financeiros enfrentados pelo setor 
privado e público. Nesse sentido, dentre os principais 
conteúdos a serem estudados estão: métodos quanti-
tativos, manuseio de pacotes econométricos e estatís-
ticos, teoria econômica e análise de políticas públicas.

Para Saulo Braga, os cursos de mestrado promovi-
dos pela Fundação Sintaf, como é o caso também do 
Mestrado Profissional em Gestão de Negócios Turís-
ticos, são grandes avanços na execução de um dos 
principais eixos de atuação da entidade: a promoção 
do desenvolvimento científico e humano, com ênfase, 
embora não exclusiva, dos fazendários.  

“Particularmente, vejo esse momento como um marco 
para a Fundação Sintaf, pois ao proporcionarmos, jun-
to com nossos parceiros, cursos com o nível de mes-
trado aos servidores públicos estaduais, não apenas 
aos fazendários, estamos contribuindo para um cres-
cimento científico que, com certeza, irá trazer resul-
tados positivos para nossa sociedade”, afirma Saulo. 

O Mestrado Profissional em Economia do Setor Público teve início 
com aula do professor João Mário de França, atual coordenador 
do curso.
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Cursos do Projeto “Jovem 
Bolsista” encerram aulas 
com solenidade

Fundação Sintaf reúne equipe 
em confraternização natalina

Os cursos de qualificação profissional do Projeto 
“Jovem Bolsista” encerraram suas atividades no 
dia 4 de dezembro de 2015 com realização de 

solenidade na sede da Sefaz III. As capacitações fa-
zem parte das linhas de ação do Programa “Primeiro 
Passo”, uma das ações de políticas públicas do Estado 
direcionadas para a juventude.

O curso, que teve início em agosto, foi dividido em 
módulos que trataram de diversos assuntos, que vão 
desde Cidadania e Direitos Humanos até Educação 
Fiscal. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria da 
Fazenda (Sefaz) e Secretaria do Trabalho e Desenvolvi-
mento Social (STDS), em parceria com Fundação Sin-
taf, por meio do Projeto de Inclusão Social, ProSocial, 
e Ong Velaumar. 

Ao todo, 50 jovens estudantes da rede pública de en-
sino concluíram os cursos profissionalizantes de Auxi-
liar Administrativo e Operador de Turismo. O intuito 
do projeto é criar oportunidades voltadas à cidadania 
e a inclusão social e profissional, proporcionando o 
aprendizado prático e experiências que possibilitem o 
crescimento profissional e pessoal de jovens. 

Na solenidade de encerramento, estiveram presentes 
representantes das entidades parceiras. Marcaram 
presença os fazendários, Susie Marino e Argemiro 
Torres, representando a Fundação Sintaf e a Sefaz, 
Nazareno Lima, representando a empresa executora, 
Sobef, e a coordenadora do Programa Primeiro Passo, 
Roberta Arraes, representando a STDS.

O fazendário, Argemiro Torres, afirma que iniciativas 
como o Projeto Jovem Bolsista são exemplos da im-
portância dos órgãos públicos atuarem na promoção 

A confraternização natalina da Fundação Sin-
taf aconteceu no último dia 18 de dezembro 
e reuniu a diretoria executiva, a presidência e 

secretariado do conselho curador, funcionários e co-
laboradores em clima festivo e de comemoração pelo 
excelente ano de 2015 para a Fundação. Houve troca 
de presentes entre a equipe e cestas de natal foram 
entregues aos funcionários. 

Marcaram presença no encontro os diretores, Paulo 
Rossano, Germana Belchior e Saulo Braga, o presi-

da inclusão social. “Queremos ser ponte para que ou-
tros órgãos do Estado trabalhem com projetos de in-
clusão social e cidadania. E gostaríamos também que 
mais pessoas se mobilizassem a participar do volunta-
riado”, comenta Argemiro.

É o que também pensa a fazendária e membro do 
Conselho Curador da Fundação Sintaf, Susie Marino. 
Para ela, é fundamental que mais fazendários se mo-
tivem a participar do voluntariado. Com relação aos 
cursos do projeto Jovem Bolsista, Susie acredita que 
o diferencial das capacitações é a possibilidade dos 
jovens descobrirem a carreira profissional que dese-
jam seguir. “São jovens que estão quase concluindo 
o ensino médio, então para eles é uma oportunidade 
de se encontrarem profissionalmente”, enfatiza Susie. 

Durante a ocasião, dois alunos realizaram breve apre-
sentação como oradores das turmas. Ademir repre-
sentou a turma de Auxiliar Administrativo e Janaína, 
a turma de Operador de Turismo. De acordo com Ja-
naína, o maior aprendizado que os alunos adquiriram 
durante as aulas foi aprender a conviver em grupo. 
“Aprendemos a ser profissionais. Não obtivemos co-
nhecimento apenas de conteúdos e sim conhecimen-
to de vida”, reflete ela. 

Na ocasião, os alunos receberam os certificados de 
conclusão de curso. Foi realizado, ainda, sorteio de 
quatro mochilas entre os concludentes presentes. 

Alunos do Projeto Jovem Bolsista concluem os Cursos de Auxiliar 
Administrativo e Operador de Turismo 

[Social]
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dente do Conselho Curador, Alexandre Cialdini, a 2ª 
secretária do Conselho, Valéria Brasil, os conselheiros 
e pesquisadores do Ofice, Carlos Eduardo Marino e 
Lúcio Maia, o conselheiro, Carlos Brasil, os bolsistas 
do Ofice, Penélope Silva, Arley Santos e Nathyele de 
Oliveira, os funcionários, Camila Rocha, Marcella Ma-
cena e Inácio da Costa, e a designer gráfica da Funda-
ção, Rachel Lima. 
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Em uma sociedade cada vez mais ágil no acesso à in-
formação e na qual a proliferação das notícias se dá 
em tempo real, muitas vezes sem o devido aprofun-

damento, é necessário que busquemos conhecer e refletir 
cada vez mais, evitando a contaminação sem qualidade 
nos dados. No que diz respeito ao exercício da cidadania, 
a análise critica e reflexiva é fundamental. Nesse contex-
to, a educação fiscal se torna cada vez mais oportuna.

O assunto já se espalha pelo Brasil desde meados dos 
anos 1990, por iniciativas públicas e privadas, no qual 
se tem desenvolvido diversas estratégias de dissemina-
ção da temática levando à reflexão do papel do Estado, 
bem como a função do cidadão sendo corresponsável 
na gestão de contas públicas, na dupla função de fi-
nanciador e de fiscalizador do gasto. 

Vivemos uma cultura social calcada em interesses in-
dividuais, comum em uma geração focada na compe-
tição e no acirramento da disputa por espaço de con-
quistas pessoais, a qual limita o conceito de cidadania 
como garantia dos direitos, e bem pouco se ressalta a 
prática dos deveres. É preciso que exista uma reflexão 
sobre como o Estado se constitui e como ele financia os 
direitos preconizados pela Constituição. 

Qual o papel do Cidadão nesse contexto? O pagamento 
de tributos tão execrado pelos setores mais poderosos 
economicamente e encampado pelos meios de comu-

Educação fiscal: equalizar 
direitos e solidariedade

nicação de massa pertencentes, 
em grande parte, aos mesmos 
detentores da força econômica 
ou por eles patrocinados, é tido 
como uma ação de usurpação 
dos bens do individuo. Ressalte-se o agravamento dessa 
relação pelo sentimento de ausência de contrapartida 
ideal de serviços públicos ou ao desconhecimento da 
existência desses serviços.

O fato é que o cidadão, muitas vezes, desconhece que, 
para a garantia dos diretos fundamentais, os recursos 
vêm de todos. A ideia assistencialista embaça a com-
preensão que todos são responsáveis pelo Estado, que 
é, por sua vez, responsável por todos. A função do tri-
buto passa, obrigatoriamente, pela redistribuição de 
renda e é exercício claro de solidariedade. 

Que outra forma existe de resignificar o pagamento de 
tributos se não pela real compreensão de sua função 
social? Como absorver a função do cidadão de controle 
social e da participação política nos diversos níveis de 
acompanhamento da gestão pública? Nisso se consti-
tui o exercício da cidadania fiscal: conhecer, participar, 
contribuir e fiscalizar.

Para saber mais, acesse www.sefaz.ce.gov.br, clique 
em EDUCAÇÃO FISCAL e conheça as ações do Pro-
grama de Educação Fiscal do Ceará, - PEF Ceará.

Cursos de Informática 
Básica são realizados pela 
parceria entre  Fundação 
Sintaf, Sefaz e STDS

Foi realizado em novembro e dezembro do ano 
passado mais um curso de Informática Básica do 
Programa Criando Oportunidades. A ação foi pro-

movida pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimen-
to Social (STDS) em parceira com a Sefaz, Sintaf, Fun-
dação Sintaf, por meio do ProSocial, e Ong Velaumar.

O Programa Criando Oportunidades faz parte das 
ações de qualificação social e profissional do Governo 
do Estado. São desenvolvidas estratégias que possibi-
litam a inclusão social e produtiva de jovens e adultos 
que estão à procura do primeiro emprego e de forma-
ção e capacitação. 

Os cursos se iniciaram no dia 23 de novembro e foram 
concluídos no dia 18 de dezembro com solenidade 
de encerramento, ocasião em que foram entregues 

Início das aulas dos Cursos de Informática Básica do Programa 
Criando Oportunidades, dia 23 de novembro na sede da Sefaz I

os certificados aos alunos concludentes. Com duas 
turmas formadas, uma pela manhã e outra à tarde, 
a capacitação abordou conteúdos relacionados a no-
ções básicas de informática, no intuito de preparar os 
alunos para o mercado de trabalho. 

O curso foi ministrado por instrutores do Instituto de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIC), em-
presa executora da STDS, e as aulas aconteceram na 
sede da Sefaz I. De acordo com a integrante do Pro-
Social e diretora do Sintaf, Yolita Sá, há a possibilida-
de de os alunos continuarem a capacitação com curso 
complementar de Robótica, com início em janeiro.

[Social]

http://www.sefaz.ce.gov.br
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Por Catri (Sede) - Equipe Vencedora  da Gincana 
Natalina da Sefaz-2015. Autores: Flávio Henrique 

Marques Ferreira Lima e Susie de Pontes Lima Marino

Partilhamos grande parte da nossa vida
Com os nossos colegas e irmãos.
Formamos vínculos e dividimos pão
No dia a dia, a nossa amizade se refaz,
A atividade laboral se faz,
Na grande família que é a Sefaz.

Somos unos de coração
Trabalhamos com amor
Para o bem do cidadão
E o imposto arrecadamos
Com muita determinação,
Buscando sempre a excelência
E o aperfeiçoamento contínuo
Dos serviços que prestamos.

Solidariedade é o que não nos falta,
Fraternidade também não
Construímos com o labor cotidiano,
Irmanados na nossa missão indispensável
De captar e gerir recursos financeiros
Para o desenvolvimento sustentável
Do Estado que é uma extensão do nosso lar,
Sem tirar da nossa mente,
O carinho pelo próximo
E o cuidado com meio ambiente

Unidos 
somos Sefaz

Fundação Informa
[Perfil] Carlos Eduardo dos Santos Marino

A criação da Fundação Sintaf, 
em 2008, foi uma conquista alcançada por um 
grupo de fazendários que acreditava e continua 

acreditando na importância do incentivo ao ensino, à 
pesquisa e ao desenvolvimento social e humano. Den-
tre os fazendários idealizadores da Fundação, está Car-
los Eduardo Marino, que foi diretor do Sindicato dos 
Fazendários (Sintaf) e Diretor Técnico-Científico da 
Fundação na gestão 2012-2015, atualmente é mem-
bro do Conselho Curador da Fundação Sintaf e pesqui-
sador orientador do Observatório de Finanças Públicas 
do Ceará (Ofice) e atua como assessor parlamentar na 
Assembleia Legislativa. 

Carlos Eduardo é carioca, mas mora em Fortaleza des-
de 1981. A família ainda vive no Rio de Janeiro e, se-
gundo ele, é espalhada também por outros estados do 
Brasil. O fazendário é graduado em Economia pela Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC) e possui mestrado e 
doutorado na mesma área de formação. 

O economista se tornou fazendário em 1990, após ser 
aprovado em concurso público. Em 2003, foi eleito Di-
retor do Sintaf, função que exerceu por duas gestões. 
De acordo com Carlos Eduardo, em 2009, o sindicato 
teve forte atuação na viabilização de convênios para 
promover cursos de especialização e capacitação para 
os fazendários. 

Nesse contexto, a diretoria do Sintaf passou a estudar 
a possibilidade de criação de uma instituição que fo-
mentasse o ensino e a pesquisa, já que estas não são 
atividades-fim do sindicato. Dessa forma, como lembra 
Carlos, em Assembleia realizada em 2008, a categoria 
fazendária aprovou a proposta de criação de uma fun-
dação vinculada ao Sintaf.

Hoje, a Fundação Sintaf já completa quase 8 anos de 
existência, dos quais o economista esteve sempre pre-
sente seja na administração da entidade ou como co-
laborador. Recentemente, o fazendário viu a concreti-
zação de mais um sonho: a criação do Observatório de 
Finanças Públicas da Fundação Sintaf. O centro de es-
tudos e pesquisa foi criado em agosto de 2015, ideali-
zado por Carlos Eduardo e pelo fazendário Lúcio Maia. 

As contribuições do economista para o crescimento da 
Fundação Sintaf são muitas. Falar sobre a Fundação 
Sintaf é falar sobre Carlos Eduardo. O legado deixado 
por ele dá frutos que já estão sendo colhidos pela nova 
gestão de diretores da entidade. Ele deu início a um 
sonho que hoje também é sonho de outros.

Um fazendário 
com alma de 
idealizador
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